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Pe adresa Congresului al Xl-lea ai Partidului Comu
nist Român continuă sâ sosească mii de telegrame din 
toate colțurile țării, prin care OAMENII MUNCII UREA
ZĂ SUCCES DEPLIN TN DESFĂȘURAREA LUCRĂRILOR 
FORUMULUI COMUNIȘTILOR și își exprimă angaja
mentul lor ferm de a contribui cu toate forțele ia 
transpunerea în practică a obiectivelor istorice ce vor 
fi adoptate de Congres.

De asemenea, in telegrame se reafirmă VOINȚA 
COMUNIȘTILOR, A ÎNTREGULUI POPOR, CA TOVA
RĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU SĂ FIE REALES SECRE
TAR GENERAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN.

LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XI-LEA ALP.C.R.
MARȚI Șl MIERCURI AU AVUT LOC

DEZBATERI FRUCTUOASE, PLINE 
DE. RĂSPUNDERE Șl DEVOTAMENT 

PENTRU VIITORUL STRĂLUCIT 
AL ROMÂNIEI SOCIALISTE

în sala Palatului Republicii 
Socialiste România au continuat 
marți lucrările celui de-al Xl-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român.

Ședința de dimineață a fost 
prezidată de tovarășul Emil 
Bodnaraș.

La cel de-al doilea punct al 
ordine! de zi a Congresului, tova
rășul Chivu Stoica a prezentat 
Raportul Comisiei Centrale de 
Revizie.

Au început apoi dezbaterile în 
plen asupra problemelor înscrise 
pe ordinea de zi.

Tovarășul Petre Dănică a pre
zentat în continuare Raportul 
Comisiei de Validare.

Congresul a validat în unanimi
tate mandatele celor 2 462 de 
delegați.

După pauză, ședința a fost pre
zidată de tovarășul Vasile Vîleu.

Delegații și invitații au salutat 
cu deosebită satisfacție, cu vii a- 
plauze, vestea că pe adresa Con
gresului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, au sosit un număr de 
3 373 telegrame din partea orga
nizațiilor de partid, de stat, a or
ganizațiilor de masă și obștești, a 
colectivelor de muncă din indus-

în cea de-a treia zl a lucrări- 
celui de-al Xl-lea Congres al 

partidului Comunist Român, au 
continuat dezbaterile în plen a- 
supra problemelor înscrise pe or
dinea de zi.

Delegații și invitații au întîm- 
pinat cu multă căldură, la sosirea 
în sală, pe tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
partidului, pe ceilalți tovarăși 
din prezidiul Congresului, aplau- 
dînd și ovaționînd îndelung.

Alături de delegați și invitați 
sînt prezenți oaspeții de peste 
hotare care iau parte la Congres.

Ședința de dimineață a fost 
prezidată de tovarășul Iosif Uglar.

în continuarea dezbaterilor au 
luat cuvîntul tovarășii Miu Do- 
brescu, delegat al organizației ju
dețene de partid Suceava, Gelu 
Kahu, delegat al organizației ju
dețene de partid Galați, Ștefan 
Voitec, delegat al organizației 

Primele exemplare ale broșurii cuprinzînd Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al Xl-lea al P.C.R. au fost 

puse la dispoziția delegaților la marele forum al comuniștilor. .

trie, agricultură, construcții, trans
porturi, instituții de învățămînt, 
știință și cultură, unităților mili
tare, celorlalte organisme ale ac
tivității economico-sociale, din 
partea comuniștilor și altor oa
meni al muncii, reprezentînd toate 
domeniile de activitate socială.

Congresul a ales apoi Comisia 
pentru pregătirea propunerilor de 
candidați în vederea alegerii or
ganelor superioare ale partidului. 
Din Comisie fac parte tovarășii î 
NICOLAE CEAUȘESCU, Gheorghe 
Arsene, Emil Bobu, Emil Bodnaraș, 
Elena Ceaușescu, Andrei Cerven- 
covici, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Adalbert Crișan, Mihai 
Dalea, Ludovic Fazekas, George 
Homoștean, Gheorghe Pană, Con
stantin Pîrvulescu, Ion Popescu- 
Puțuri, Gheorghe Roșu, Alexan
dru Sencovici, Ion Șîrbu, Gheor
ghe Stoica, Mihai Telescu, Costa- 
che Trotuș, Iosif Uglar, loan 
Ursu, Ilie Verdeț, Richard Winter, 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec.

Au continuat apoi dezbaterile, 
în cursul după-amiezii, lucră

rile Congresului al Xl-lea al 
P.C.R. s-au desfășurat în cele 12 
secțiuni, pe domenii de activi
tate.

★
județene de partid Dolj, Ștefan 
Mocuța, delegat al organizației 
județene de partid Cluj, Iuliana 
Bucur, delegat al organizației ju
dețene de partid Constanța, Ni
colae Giosan, delegat al organi
zației județene de partid Ilfov, 
Carol Dina, delegat al organiza
ției municipale de partid Bucu
rești, Alexandru Toană, delegat 
al organizației județene de partid 
Dolj, Maria Stănescu, delegat al 
organizației județene de partid 
Iași, Vasile Sechel, delegat al or
ganizației județene de partid 
Brașov, Neculai Agachi, delegat 
al organizației județene de partid 
Galați, Ion Traian Ștefănescu, 
delegat al organizației județene 
de partid Timiș, și Virgil Teodo- 
rescu, delegat al organizației ju
dețene de partid Mureș.

După pauză, la reluarea lucră
rilor, ședința a fost prezidată de 
tovarășul loan Ursu.

In continuarea dezbaterilor au

Pionierii luminează tovarășului Nicolae Ceaușescu mesajul lor

luat cuvîntul tovarășii Gheorghe 
Pană, delegat al organizației ju
dețene de partid Brăila, Gheor
ghe Brehuescu, delegat al organi
zației județene de partid Iași, 
Angelo Miculescu, delegat al or

OMAGIUL DE FIERBINTE RECUNOȘTINȚĂ
ADUS CONGRESULUI DE PIONIERII ȚĂRII

...în sunetele trompetelor, care 
ritmează un marș pionieresc, în 
sala Congresului își fac apariția 
purtătorii cravatelor roșii cu tri
color. Este un moment emoțio
nant prin care cei mai tineri ce
tățeni ai patriei omagiază marele 
forum al comuniștilor, ps cei 
mai iubit prieten ’ și îndrumător 
al pionierilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cu glasuri cristaline, 
ei rostesc versuri de vibrantă e- 
moțle prin care își exprimă, în 
numele celor peste două milioane 
de pionieri, dragostea fierbinte 
față de partid, de conducerea sa 
înțeleaptă, recunoștința profundă 
pentru copilăria lor fericită, asi
gurată de minunatele condiții de 
viață și învățătură create de 
partidul nostru, hotărîrea lor de 
a se pregăti temeinic pentru a 
deveni constructori de nădejde ai 
socialismului și comunismului pe 
pămîntul patriei dragi.

în aplauzele și ovațiile celor 
prezenți în sală, pionierii înmî- 
nează secretarului general al 
partidului mesajul adus Congre
sului al Xl-lea al P.C.R. de Or
ganizația pionierilor și oferă bu
chete de flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, celorlalți tovarăși a- 
flați în prezidiu, conducătorilor 
delegațiilor de peste hotare.

Cei peste o mie de pionieri ve- 
niți să aducă Congresului salutul 
lor scandează în cor, minute in 
șir, alături de toți cei prezenți s 
„Ceaușescu—P.C.R.".

Mulțumind, președintele ședinței 
a spus :

Salutul vostru adresat astăzi

ganizației județene de partid Ia
lomița. Ștefan Voicu, delegat al 
organizației județene de partid 
Dolj, Mihai Dalea, delegat al or
ganizației județene de partid 
Satu Mare, Istvan Peterfi, d#e- 

înaltului forum al comuniștilor, 
secretarului general al partidului, 
este dovada prețuirii, a dragostei 
nețărmurite pe care copiii țării, 
tînăra generație, o nutresc față de 
Partidul Comunist Român, față de 
comuniști, care vă cresc și vă edu
că în spiritul înaltelor idealuri ale 
umanismului socialist.

Partidul nostru, întreaga socie
tate, vă înconjoară cu grijă și dra
goste, fac totul pentru ca viața 
voastră să fie tot mai senină și

★
Lucrările ședinței de după- 

amiază au fost prezidate de to
varășa Elena Ceaușescu.

Reluîndu-se dezbaterile asupra 
problemelor înscrise pe ordinea 
de zi, au luat cuvîntul tovarășii i 
Gheorghe Oprea, delegat al or
ganizației județene de partid 
Prahova, Elena Nae. delegat al 
organizației municipale de partid 
București. Ion Ioniță, delegat al 
organizației municipale de partid 
București, Ion Călin, delegat al 
organizației județene de partid 
Vaslui, Radu Bogdan, delegat al 
organizației județene de partid 
Brașov, Țvetco Milanovici, dele
gat al organizației județene 
de partid Caraș-Severln, loan 
Eduard Eisenburger, delegat al 
organizației județene de par
tid Brașov, Ion Rușinaru, 
delegat al organizației județene 
de partid Mehedinți, Leonte 
Răutu, delegat al organizației ju
dețene de partid Bacău, Gheorghe

mai însorită, pentru a vă bucura 
de o copilărie fericită, pentru ca 
să creșteți și să vă dezvoltați ca 
oameni de nădejde,

Mulțumindu-vâ pentru urările 
transmise, vă adresăm, dragi pio
nieri și școlari, urarea să trăiți ani 
mulți, să creșteți în voioșie și să
nătate și să vă formați în spiritul 
marilor răspunderi pe care socie
tatea vi le va încredința mîine, să 
binemeritați încrederea de viitori 
participanți la realizarea grandio
sului program al partidului.

★ ★
Trandafir, delegat al organizației 
județene de partid Constanța.

După pauză, lucrările au fost 
prezidate de tovarășul Mihai Te
lescu.

La dezbateri au luat cuvîn
tul tovarășii l Dumitru Popescu, 
delegat al organizației jude
țene de partid Alba, losiî 
Banc, delegat al organizației 
județene de partid Mureș, Nicolae 
Doggendorf, delegat al organiza
ției județene de partid Timiș, 
Iulian Ploștinaru, delegat al or
ganizației județene de partid Me
hedinți, Ferdinand Nagy, delegat 
al organizației județene de par
tid Covasna, Ileana Antonescu, 
delegat al organizației municipale * 
de partid București, Richard 
Winter, delegat al organizației ju
dețene de partid Sibiu și Bujor 
Alrnășan, delegat al organizației 
județene de partid Hunedoara.

Lucrările Congresului continuă»

adus Congresului partidului

gat al organizației județene de 
partid Cluj, George Macovescu, 
delegat al organizației județene 
de partid Buzău, și Mihail Flo- 
rescu, delegat al organizației ju
dețene de partid Prahova.



SEZON „INDOOR- LA TENIS A

MÎINE ÎNCEPE, ÎN BUCUREȘTI, LA POIANA BRAȘOV Ș

IN ȚARA NO ASTRA
• Circuit de opt turnee non-stop, în ianuarie
Și februarie • Concurs
la București pentru „Marele Premiu F.I.L.T.“ ?
Odată încheiat sezonul compe- 

tițional de tenis în aer liber, ju
cătorii noștri au avut o perioadă 
de odihnă și refacere, după care 
și-au reluat pregătirile pentru ac
tivitatea viitoare. Iar federația-- de 
specialitate, grijulie ca de obicei, 
a luat o serie de măsuri în scopul 
asigurării unui program judicios 
de antrenament și verificare a 
componenților loturilor republica
ne de seniori și tineret. Astfel, 
cea mai importantă acțiune în a- 
c R sens este organizarea unui 
circuit de opt turnee in sală.

Startul inaugural se va da la 
Brăila, unde primul turneu se va 
desfășura între 6 și 12 ianuarie, 
în continuare, programul va fi 
următorul ! Galați i 13—19 I; Iași : 
20—26 I ; Cluj-Napoca : 27 1—2 II ;

Hunedoara : 
17—23 II

Timișoara : 3—9 II ; 
10—16II ; Pitești: 
București : 24 II—2 III.

La acest serial de turnee 
fost selecționați să participe 
jucători î Toma Ovici (Progresul 
București), Dumitru Hărădău 
(Steaua), Traian Marcu (Dinamo 
Brașov), Mihai Tăbăraș (Progresul 
București), Marian Mîrza (Progre
sul București), Sorin Orășanu (Te
nis Club București), Laurențiu 
Țițeiu (Steaua), Jean Bîrcu (Tenis 
Club București), Ionel Sântei (Di
namo /București), Viorel Sotiriu 
(Steaua), Viorel Marcu (Dinamo 
București), Sever Mureșan 
(Dinamo București). Totodată, bi
roul federal șl-a propus să invite 
și doi jucători fruntași din Ceho
slovacia și Ungaria.

Fiecare turneu va fi dotat cu
premii.

Așadar, o activitate competițio- 
nală non-stop de două luni, ceea 
ce reprezintă o premieră în te
nisul nostru. Incontestabil, organi

au
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„CUPA CARPAȚI" LA POPICE INITIATIVE PENTRU R
9

SCHIULUI

• CJ.E.F.S. ARGEȘ Șl CON
SILIUL JUDEȚEAN AL SINDICA
TELOR au organizat în cinstea 
Congresului partidului o mare 
competiție rezervată fetelor, de
numită „Festivalul sportului fe
minin argeșan*. In faza finală, 
pe județ, au participat peste 400 
de concurente, pe primele locuri 
clasîndu-se Elena * * 
Maria Tânase — la 
Vețeanu — la tenis__  ____
(toate de la I.M.M. Cîmpulung), 
Cornelia Dumitrache (Argeșana

Scarlot ți 
croi, Maria 
de masă

Pitești) — la popice, Paula Bar
bu (Electro Curtea de Argeș) — 
la șah. Știința Cimpulung - la 
volei și Sănătatea Pitești — la 
handbal • ION TIRIAC $1 VI
OREL MARCU au fost oaspeții 
sportivilor din Piatra Neamț. Ei 
s-au întreținut cu iubitorii teni
sului din orașul de sub Pietri
cica și au făcut o reușită de
monstrație de tenis în sala Ceah
lăul • APROAPE 300 DE LUP
TĂTORI din Tecuci, Liești, Tg. 
Bujor, Independența și Galați 
s-au întrecut în orașul de pe ma
lul Dunării într-o reușită con
fruntare de greco-romane șl li
bere. Printre cei evidențiați s-au 
numărat I. Stoica (Tecuci), l. 
Slate (Liești), N. Roșea și N. 
Cazacu (Galați) • TRADIȚIO
NALUL CROS STUDENȚESC bra
șovean s-a desfășurat pe un te
ren accidentat, din preajma sta
dionului municipal. La capătul 
celor 2 000 de metri, primul a 
trecut linia de sosire Ion Dan, 
din anul I Electrotehnică • PIS
TA DE ZGURĂ a noului stadion 
brâilean a găzduit o reușită de
monstrație de dirt-track, la care 
au participat numeroși motoci- 
cliști fruntași, ca, de pildă, I. Bo- 
bilneanu, C. Voiculescu, |. Ți- 
chindeleanu și Gh, Sora • BA
ZA MATERIALA a sportului școlar 
din Gherla s-a îmbogățit cu noi 
terenuri. La liceul „Ana Ipates- 
cu“ s-a amenajat un micro sta
dion compus din terenuri de bos
chet, volei, handbal, tenis și pis
tă de atletism, iar la liceul 
„Petru Maior" elevii au la dis
poziție acum patrulatere pentru 
baschet și handbal • ASOCI
AȚIA SPORTIVĂ I.R.A. Tg. Mu
reș a organizat o reușită cupă 
la fotbal, la care și-au disputat 
întiietatea șapte formații. In fi
nală : I.R.A. — Remetea 2-0 • 
CLUBUL TURISTIC MONTANA 
din Baia Mare a împlinit șase 
luni de Ia înființare și cei 200 
de turiști, membri ai clubului, 
au de-acum la activ frumoase 
realizări. Astfel, ei au partici
pat la numeroase excursii, la re
facerea marcajelor pe potecile 
de munte, cercetarea unor 
teri, organizarea unor 
cicloturistice etc.

peș- 
acțiuni

CORESPONDENȚI : I. 
G. Groapă, T. Sîriopol, 
ia, G. Rizu, D. Vatou, 
V. Săsâranu.

Fețeanu, 
C. Oru- 
I. Făuș,

zarea circuitului de turnee — 
după modelul marilor competiții 
de peste hotare — va oferi largi 
posibilități sportivilor fruntași și 
unor elemente de perspectivă să 
efectueze intense pregătiri și nu
meroase testări sub îndrumarea 
directă a antrenorilor loturilor 
naționale. De unde reiese și ex
trema utilitate a unor asemenea 
întîlniri. Dar, pentru reușita lor, 
este necesar ca și jucătorii, an
trenorii și secțiile din care aceș
tia fac parte să acorde atenția 
cuvenită nu numai prezentării la 
concursuri în cele mal bune con
diții, ci și pregătirilor prealabile.

Și acum, o ultimă noutate : fe
derația noastră are în proiect or
ganizarea la București, în luna 
mai, a unui turneu internațional 
contînd pentru „Marele Premiu 
F.I.L.T.*.

Pe arena Voința din București, 
se va da mîine după-amiază star
tul în tradiționala competiție in
ternațională de popice „CUPA 
CARPAȚI", ajunsă la a opta edi
ție. întrecerile vor fi onorate și 
anul acesta de sportivi valoroși 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Fran
ța, R.D. Germană, Iugoslavia, Po
lonia, Ungaria și România. Pe 
lista participanților la competiție, 
care se dispută la individual (se
niori și senioare) și perechi mixte, 
se află nume prestigioase din 
sportul popicelor, ca, de pildă, 
Nicola Dragas (Iugoslavia), actua
lul campion mondial, Katalin Toth 
(Ungaria), componentă a echipei 
medaliată cu aur la C.M. 1974, 
campionii R.D. Germane, Gertru
de Engelmann și Klaus Meisner, 
campioana Iugoslaviei, Barbara

CAMPIONATUL DE ȘAH

SCHIMBARE Dl HDfR...
Foarte agitată, runda a 10-a nu 

a marcat, totuși, decît două par
tide decise : Ghindă — Buză 1—0 
și Kertesz — Stanciu 0—1. în în
tâlnirile Ilijin — Șubă, Georges
cu — Voiculescu, Urzică — Pav
lov și Partoș — Mititelu s-a con
semnat egalitatea, în timp ce 
partidele Ungureanu — Vaisman, 
Macarie — Pușcașu și Griinberg 
— Radovici s-au întrerupt.

Ieri dimineață nu s-au putut 
disputa decît trei dintre partide
le aminate sau întrerupte în run
dele anterioare. Cîștigînd la Puș
cașu, Aurel Urzică a urcat spec
taculos în fruntea clasamentului, 
înaintea vechilor maeștri Mititelu 
ți Partoș.

Și mai convingător a cîștigat 
aseară, în runda a ll-a, din nou 
cu negrele, în partida cu Stan
ciu, astfel îneît, după ce remiza
se cu Griinberg, Aurel Urzică to
talizează 8 puncte, anunțîndu-se 
ca unul dintre cei mai îndreptă
țiți aspiranți la titlul de campion 
pe anul 1974. Este adevărat, însă, 
că atlt Mititelu, cit și Partoș au 
cules cite un punct întreg în 
această rundă, în partidele cu 
Griinberg și, respectiv, Pușcașu, 
nelăsînd liderului decît o singură 
jumătate de punct avans.

«a
în runda de ieri, partidele Ra

dovici—Ungureanu, Buză—Kertesz, 
Voiculescu—Ghindă și Șubă—Geor
gescu s-au încheiat prin remiză, 
iar partidele Pavlov—Macarie și 
Vaisman—Ilijin s-au întrerupt. 
Clasament după 11 runde : Urzi
că 8, Mititelu (1), Partoș 7‘A, Ili
jin (1), Stanciu 6, Radovici S'/i, 
Ungureanu (2), Pavlov (1), Geor
gescu, Ghindă 5, Vaisman (3>, 
Șubă (1), Voiculescu 4*.i, Buză 4, 
Kertesz 3*A, Macarie (4), Pușcașu 
(1) 3, Grunberg (3) puncte.

Astăzi se joacă runda a 12-a.

Iosif Tismănaru (Constructorul 
Galați), unul dintre cei mai in 
formă jucători in acest sezon, se 
numără printre favoriții „Cupei 
Carpați"

Sobol, și alții. Dintre jucătorii 
români care vor evolua pe pistele 
arenei Voința amintim, în primul 
rînd, pe componenții echipei cam
pioane mondiale, Iosif Tismănaru, 
cîștigător 
mixte 
pați“, 
vidual 
Băi aș, 
Purje, 
la femei pe Ana Petrescu, 
pioană mondială la perechi, Mar
gareta Bordei, prima clasată anul 
trecut în .Cupa Carpați", Eugenia 
Hollesch, dublă campioană a țârii 
la jtmioare, și alți sportivi din 
loturile naționale și fruntași în 
întrecerile campionatului divizio
nar.

Programul „Cupei Carpați" : vi
neri, de la ora 16, proba indivi
duală seniori și senioare (numai 
pentru concurenții români) ; sîm- 
bătă, de la ora 9,30 și după-amia- 
zâ de la ora 16.30, proba indivi
duală ; duminică, de la ora 8, 
proba de perechi mixte.

in proba de perechi 
anul trecut în „Cupa Car- 
luliu Bice, locul I la indi- 
în edi(ia precedentă, Ilie 
Gheorghe Silvestru, Petre 
Alexandru Cătineanu, iar 

cam-

Alergările clasice de schi-fond 
sînt puțin pretențioase. Ele 
solicită amenajări deosebite, baze 
sportive complexe, mijloace me
canice de urcare, utilări ieșite din 
comun. Nici măcar trasee fixe, 
clasice, de alergări, ci numai păs
trarea distanțelor regulamentare 
de concurs, cu respectarea apro
ximativă a proporției între por
țiunile de urcuș, plat și coborire. 
In fapt, alergarea pe schiuri se 
poate practica oriunde permite 
zăpada, traseele de concurs pu
țind varia de la o competiție la 
alta. Totuși, organizarea supe
rioară a antrenamentului și proto
colul unor concursuri de anver
gură necesită existența (minima
lă) a unor pîrtii cu distanțe fixe 
măsurate, cu intersectări care să 
nu influențeze desfășurarea între
cerii, cu bucle de 4—5—6 km care 
să permită unui număr mai mare 
de spectatori să urmărească spor
tivii, cu un platou de start și so
sire care să învioreze plecările si 
venirile în probele individuale și 
de ștafetă, să le facă spectacu
loase, atractive.

nu

„CUPA FEDERAȚIEI' LA BOX 

FARUL, B.C. BRÂU B.C. GALAȚI 
SI A.SJL CLUJ-NAPOCA ÎN TURNEUL FINAL

Foto : B. VASILE

In săptămîna aceasta, pati
noarul „23 August- este astfel 
pus la dispoziția publicului : 
astăzi (între orele 17 și 19), 
sîmbătă (17—20) și duminică 
(10-13 șl 17-20).

S-au disputat ultimele întîlniri 
preliminarii din „Cupa Federației" 
la box pe echipe, fiind stabilite, 
astfel, toate cele 4 formații ce se 
vor întîlrii în semifinalele compe
tiției.

SELECȚIONATA JUDEȚULUI 
TIMIȘ — A.S.A. CLUJ-NAPOCA 
14—26. Elevii lui Iosif Mihalik au 
reeditat succesul de pe terenul 
propriu și au intrat în rîndul ce
lor mai bune patru formații de 
club ce se vor confrunta în ulti
mele faze ale întrecerii. Rezultate 
tehnice (primii fiind timișorenii) : 
D. Truț cîștigă prin neprezentare, 
I. Borteș b.ab. 3 Al. Kacso, L Că- 
prărescu m.n. cu Șt. Kacso, V. 
Soldan p.ab. 2 V. Kiss, D. Zorilă 
p.p. C. Nap, I. Jifcovici p.p. G. 
Plenert, D. Morărescu p.k.o. 1 V. 
Gîrda, la categoriile mijlocie și 
semigrea gazdele nu au avut re
prezentanți, G. Schubert p.ab. 1 I. 
Boancă.

fost urmărită de un mare număr 
de spectatori și a revenit, pe me
rit, sportivilor gălățeni, care au 
obținut dreptul de a evolua în se
mifinale dispunînd și în deplasare 
de echipa adversă. Rezultate teh
nice (primii fiind trecuți brașove
nii) : Gh. Ileana m.n. cu P. Ga- 
nea, D. Negru p.p. I. Sulă, Fr. 
Molnar p.p. Șt. Duminică, Al. Bar
bu p.p. N. Boșcu, A. Bărbat p.ab. 
2 O. Amăzăroaie, V. Sîrbu m.n. 
cu D. Bute, V. Didea b.p. I. Tîrîlă, 
Gh. Bucur p.p. S. Tîrîlă, Gh. Cu- 
ciureană p.p. V. Lehăduș. La ca
tegoriile ușoară și semigrea gălă- 
țenii Ad. Guțu și M. Jagăru au 
cîștigat prin neprezentare. Foarte 
bune arbitrajele prestate de V. Po
pescu și S. Piroiu (București), Gh. 
Enescu și E. Popovici (Ploiești).

C. GRUIA
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Șt. MARTON
DINAMO BRAȘOV — BOX 

CLUB GALAȚI 13—29. Desfășura
tă în sala Tractorul, întîlnirea a

Pentru turneul final (semifinale), 
care va avea loc în ultima săptă- 
mină a lunii decembrie la Bucu
rești, s-au calificat echipele FA
RUL CONSTANȚA, BOX CLUB 
BRĂILA, BOX CLUB GALAȚI și 
A.S.A. CLUJ-NAPOCA.

FINAL ÎN CAMPIONATUL DE VITEZĂ ÎN COASTĂ
Deținătorii titlurilor: Mircea

La Hula Mediașului s-a desfă
șurat cea de-a cincea etapă a 
campionatului republican de vite
ză în coastă la automobilism. Mai 
mult decît in celelalte etape — 
care au avut loc la Teliu — Bra
șov, Gutii, Poiana Brașov ți Păl
tiniș —, întrecerile au fost deo
sebit de disputate, întrucît urma 
să se decidă clasamentul final al

SiMBJ 
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HANDS
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BASCHET MEC,UL *ap,dVERS IT AT EA TIMIȘOARA, 
restanță din etapa a IV-a a Diviziei fe
minine A, se dispută astăzi, la ora 
17JO, în sola Giuiești • ECHIPA MAS
CULINA UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
a obținut două victorii in intiinirile sus
ținute, Io Cluj-Napoca, in compania for
mației BEAC Budapesta : 78-51 și 81-69 
• IN ETAPA A 8-A A DIVIZIEI B au 
fost înregistrate următoarele reiultate : 
masculin : Voința Timișoaro — C.S.M. Re
șița 91-59 (41-23), Mureșul Tg. Mureș
- Voința Zalău 91-77 (47-33), Univer
sitatea București — UREM 80—61 (32—22), 
Arhitectura — A.S.A. București 
(35-42), C.S.M. lași - C.S.U. 
69-55 (37-25), „U“ Craiova -
Mediaș 68-65 (30—34), Știința
- A.S.A. Bacău 81-92 (34-51). 
tîca — Mine-Energîe 58-63

52-56 
Crișul 
Olimpia Sibiu 

Sănătatea Plo- 
61-52 (37—30),

ți cele două ole Șc. sp. Energia Bucu
rești. Sportivii bucureșteni au avut o 
comportare frumoasâ, formațiile lor (otrt 
de juniori mort, cit ți de juniori mici) 
ieșind victorioase in toate partidele po 
care le-cu susținut. S-au remarcat Viorel 
Răuț. Teodor Oncescu, Mircea Frdțici 
Nicolae Petre, Ion Dincă, Tudor Setran 
si Constantin Mazurchivici • CAMPIO
NATUL DE CALIFICARE pentru Divizia 
A, etapa pe municipiul București. s-a 
încheiat cu succesul echipelcr Metalul 
(antrenor Dorin Gcvra) ți $c. sp. 1 
(Cristian Pavelescu ți Hie Marinescu), 
care vor participa la turneul final.

67-91 
Pitești 

■ Știința 
Ploiești 

Auloma- 
(28-31). 
(28-25),

57—56

Mine-Energîe
P.T.T. — Voința București 
Sănătatea Satu Mare — 
(34-29), C.S.U. Brașov - 
82-67 (41-34); feminin : 
iești — Știința Constanța _ 
Metalul Salonta — Sănătatea Satu Mare 
70—78 (37—48), Olimpia II București —
Constructorul II București 61—56 (41—30), 
„U* Craiova — Știința Sf. Gheorghe 
43—44 (23—22). Voința Oradea — Știința 
Mediaș 52-44 (22-21), Moldova lași — 
Tomistex Constanța 64—76 (37—46), Arhi
tectura — P.T.T. 71—41 (33—8), Medicina 
București — „U“ București 25-41 (8—22), 
Constructorul Galați — Voința Tr. Măgu
rele 80—89 (37—46), Voința Tg. Mureș — 
Voința Brașov 41—52 (16—25). Rezultatele 
au fost transmise de corespondenții : 
C. Albu, N. Tokacek, D. Diaconescu, I. 
Caraiman, P. Lorincz, Șt. Gurgui, O. 
Bâleanu, Gh. Roșculeț, N. Ghidu, C.
Gruia, I. Toth, C._ Crețu, Gh. Arsenie, 
Gh. Cotrâu.

DIVF 
dispu- 

din 
Bucu-

Rus eseu, Dorin Motoc, Eugen lonescu-Cristea și Horst Graef
campionatului la toate cele cinci 
clase. Etapa a fost cîștigată de 
Mircea Breazu (Brașov), Dorin 
Motoc (București), Costin Fînichi 
(Brașov), Horst Graef (Brașov) și 
Cornel Motoc (București).

Și astfel, campionatul republi
can de viteză în coastă — orga
nizat în bune condițiuni de către 
Federația română de automobi- 
lism-karting și patronat de A-C.R.
— s-a încheiat. Tricourile de 
campioni și medaliile cuvenite 
primilor trei clasați la fiecare 
clasă au fost decernate următori
lor : clasa pînă la 1 000 cmc : 1. 
MIRCEA RUSESCU (București)
— campion republican, Fiat A- 
barth 1 000, 2. Ion Crăciun (Bra
șov) — Fiat Abarth 850, 3. Mir
cea Breazu (Brașov) — Fiat 850 
S ; clasa pînă la i 150 cmc : 
DORIN MOTOC (București) 
campion republican, Fiat 128, 2. 
Cornel Motoc (București)) — Fiat 
128, 3. Nicolae Leu (Reșița) — 
Fiat 128 ; clasa pînă la 1 300 emes 
1. EUGEN IONESCU-CRISTEA 
(București) — campion republican, 
Renault 8 Gordini, 2. Costin Fî
nichi (Brașov) — R. 8 Gordini, 
3. Vasile Popa (Brașov) — R. 8 
Gordini; clasa peste 1300 cmc : 
1. HORST GRAEF (Brașov) — 
campion republican, BMW 2002,

i.

2. Iuliu Borcsa (Brașov) — BMW 
2002, 3. Vasile Szabo (București) 
— Alfa Romeo 1 600 ; clasa nați
onală Dacia 1300: 1. DORIN MO
TOC (București) — campion repu
blican, 2. Zoltan Szenpaly (Bra
șov), 3. Cornel Motoc (București). 
Clasament pe echipe t 1. TRAC
TORUL BRAȘOV 3 p; 2. Univer
sitatea I Brașov 4 p; “ 
biana București 8 p ;
Balș 10 p. (Nu s-au clasat echi
pele Dacia I.A.P. și Universitatea 
Brașov II, care nu s-au prezentat 
decît la startul unei singure eta
pe 1).

în încheiere, Vom menționa, re
feritor la acest campionat, că 
starturile au fost populate, între
cerile viu disputate și desfășurate 
în condiții de deplină sportivitate. 
Un fapt îmbucurător : se remarcă 
o serie de alergători tineri și ta- 
lentați. Deși nu concurează decît 
de maximum trei ani, ei se afir
mă neîncetat, ureînd spre sau în 
„zona selectă" a primilor clasați 
la fiecare categorie. Făcînd aceas
tă afirmație, ne gîndim în mod 
deosebit la Nicolae Leu (Reșița), 
Ștefan Vasile (București), Mihai 
Mureșan, Francisc Naghi, Ion Si
mon (toți din Cluj-Napoca).

; 3. Danu-
4. I.O.B.

Modesto FERRARINI
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primul loc 
la Bratis- 
organizată 
din locali-

Ilinn ECHIPELE DE JUNIORI 
jwmv șCoui SPORTIVE
BUCUREȘTI s-au clasat pe 
la turneul international de 
tavo. La această competiție, 
de Clubul sportiv Vinohrady 
tote, au participat 6 echipe cehoslovace

PIIGRV S-A încheiat turul 
KW?»! 2tE| B Duminică s-a 
tat ultima etapă a primei părți 
campionatul diviziei secunde. în 
rești, două dintre fruntașele primei serii,
C.F.R. Brașov și A.S.E. Buc., au întîînit 
Arhitectura Buc. și, respectiv. Construc
torul Buc. Prima dintre ele a învins 
clar, cu 23—3 (3-0), iâsînd o frumoasa 
impresie. Studenții de la A.S.E. au 
învins, după un meci de mare luptă, 
cu 3-0 (0—0). Celelalte rezultate : Seria 

J — Electroputere Craiova — Olimpia
Buc. 0-12 (0-0) “ ..............— -
- I.P.G. ~ * *
Sibiu — 
Seria a 
structorul 
tenițo — 
C.S.M. Suceava 
(3—0), Minerul Gura Humorului — Aero
nautica 12—3 (6—3), Rapid C.F.R, Galați
— Cimentul Medgidia 3—6 (0—3); Seria a
III-a : („constănțeană"): Dacia — Chimia 
Năvodari 6-12 (6—4), C.F.R. — Voința 
22—0 (14—0)., Albatros Eforie Sud — Farul 
II 9-23 (6—9), Portul — Ideal Cernavodă 
0-4 (0-0), I.T.C. — Constructorul 6-9
(0-6). înaintea disputării restanțelor 
(Olimpia — Constructorul, Farul II — 
I.T.C. și Ideal — Albatros), în fruntea 
seriilor se află C.F.R. Brașov 23 p, A.S.E. 
23 p și Olimpia 22 p (I), Minerul Gura 
Humorului 24 p, C.S.M. Suceava 23 p 
(II), Constructorul 25 p». Chimia 23 p 
(HI).

Craiova
__Petrochimistul Pitești 

Ploiești 13—0 (4-0), Dacii I.P.A. 
Minerul Lupeni 10-6 (3-4):

ll-a : Dunărea Giurgiu — Con- 
II Buzău 37-0 (16-6), S.N. Ol- 
Agronamia lăți 3-3 (0-3),

U.R.A. Tecuci 9—6

LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ :
TOATE AGENȚIILE LOTO-PRO- 

N O SPORT VA OFERĂ BILETE PEN
TRU INTERESANTA TRAGERE EX
CEPȚIONALA PRONOEXPHES DIN 
1 DECEMBRIE 1974. Tragerea acordă 
importante clștlgurl in autoturisme 
„Dacia 1390“ și „Skoda S 10O“, ex
cursii în Uniunea Sovietică, Ceho
slovacia, Anglia și ciștiguri în bani 
ele valoare fixă și variabilă. La a- 
ceastâ tragere se extrag în total 68 
de numere cîștigătoare.

NOUTĂȚI LA LOZ IN PLIC ! LA 
SERIILE AFLATE IN VtNZARE AU 
FOST INTRODUSE INTERESANTE 
CIȘTIGURI, CONSTIND DIN AUTO
TURISME .TRABANT 601“ ȘI „SKO
DA S 160“, PE LINGĂ CtȘTIGU- 
RILE VARIATE ÎN BANI. NUMAI 
CINE JOACA POl’HS CtȘTIGA !

Cîștigurile c< ~ .ului PRONO
SPORT din 24 t^.ieînbrie 1974: Ca-

tegoria I (13 rezultate) 157,80 va
riante a 1 957 lei: Categoria a II-a 
(12 rezultate) 5 801,55 variante a 50 
lei. tntrucît valoarea unitară a cîș- 
tigurilor de la categoria a III-a a 
fost sub plafonul minim (20 
fondul de ciștiguri al acestei 
gorli s-a atribuit celorlalte 
conform regulamentului.

lei), 
cate- 
două,

★
NUMERELE EXTRASE LA 

GEREA PRONOEXPRES DIN 
NOIEMBRIE 1974: Fond general 
ciștiguri : 1 630 426 lei. Extragerea I: 
" 44 19 30 18 18; Extragerea a II-a: 

28 5 10 21; Plata ciștigurilor de 
această tragere se va face astfel : 
Capitală de la 5 decembrie 1971

TRA-
27 
de

40
13
la
In
pînă la 27 ianuarie 1875, în țară de 
la 9 decembrie 1974 pînă la 27 ianua
rie 1975 inclusiv.
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ieri in optimile DUPĂ DINAMO, RAPID ELIMINĂ
DE FINALĂ

AtE"WEIE0MĂWE,"i ȘI PE DEȚINĂTOAREA TROFEULUI!
• Șase echipe de Divizia A și două din Divizia B ca

lificate in „sferturi" O Partide foarte echilibrate, rezultate 
strinse in etapa de ieri 0 Prelungiri in meciurile de la 
Reghin și Deva (unde s-a făcut apel Ia criteriul penaltyuri- 
lor) * La 11 decembrie, sferturile de finală

Așa cum reiese din cele opt cronici care urmează, din optimile de 
finală ale „Cupei României" au promovat pentru etapa „sferturilor" șase 
echipe din prima divizie și două din campionatul secund. Reprezintă mai 
departe Divizia A formațiile : Universitatea Craiova, Steagul roșu, Steaua, 
A.S.A. Tg. Mureș, „U“ Cluj-Napoca și F.C.M. Reșița. Divizia B are două 
calificate : Rapid București și Ceahlăul Piatra Neamț. Sâ subliniem că, 
in actuala ediție, populara competiție a fotbalului nostru promovează în 
zonele sale finale un important număr de echipe de prima valoare din 
Divizia A, cărora li se adaugă formații de categorie secundă cu bune 
prestări în întrecere, în primul rînd Rapid.

De altfel, formația din Giulești a realizat performanța nr. 1 a -opti
milor", eliminînd din competiție pe Jiul, deținătoarea trofeului. A fost o 
întrecere echilibrată în partida de la Brașov. Ca, de altfel, marea majo
ritate a întâlnirilor de ieri. In una dintre ele a fost nevoie de disputarea 
prelungirilor (Ceahlăul — Bihoreana), iar în alta a trebuit să se facă apel 
și la ultimul criteriu, executarea penaltyurilor (in jocul Steaua — Poli
tehnica Timișoara).

Sferturile de finală vor avea loc

RAPID-JIUL
BRAȘOV, 27 (prin telefon). Ușor 

infatuată de scorul record realizat 
în ultima etapă divizionară A, Jiul 
a intrat în teren sigură pe sine, 
calmă, construind decis și nepreci
pitat fază după fază și reușind, 
fără eforturi vizibile, să imprime 
primelor 20 de minute ale jocu
lui accente de superioritate. în 
continuare, Rapid, lipsită de com
plexe în fața unui adversar re
dutabil, echilibrează jocul și din 
cînd în cînd aprinde tribunele cu 
rare, dar foarte periculoase șarje 
pe contraatac. Terenul greu, noro- 
ios, transformat pe alocuri în pa
tinoar, influența derularea fazelor, 
ritmul jocului. Echipele păreau să 
nu mal termine perioada de su
praveghere și de adaptare la con
dițiile oarecum improprii.

Repriza a doua este total schim
bată. Jucătorii dau drumul la min
ge și fotbalul se înfiripă. Jiul in
sistă, muncește, îndreaptă mingi 
spre careul rapidist, dar echipa 
pare ruptă în două la mijlocul 
terenului, unde doar Naghi reușe
ște să se remarce.

Rapid se bazează pe contraatac, 
înfiltrîndu-se pe aripi prin Manea, 
azi foarte activ, și prin Bartales. 
La o lovitură de colț, in min. 58, 
Bartales pasează scurt la Ange- 
lescu și acesta centrează în fața 
porții lui I. Gabriel. NEAGU are 
o țișnire de felină și înscrie cu 
capul, imparabil, sub bară, în ulu
irea generală a apărării Jiului. 
Trei mihute mai tîrziu, într-o fază

la 11 decembrie.

7-0 (0-0)
trasă la indigo, Rapid are șansa 
de a majora scorul, dar ratează 
ocazia.

Arbitrul C. Gbiță (Brașov) a 
condus excelent

RAPID : Răducanu — POP,
Grigoraș, FI. Marin, NIȚĂ — M. 
Stelian, Angelescu, Rîșniță — Bar- 
tales (min. 81 Savu), NEAGU, 
MANEA.

JIUL : I. Gabriel — NIȚU, Ton- 
ca, Stocker, DODU — NAGHI, 
Mulțescu, Libardi (min. 75 Bolos) 
— Rusu, ROZNAI, Fildiroiu.

Mihai BARA

Cel mai frumos gol al 
meciului, golul nr. 5 al re- 
șițemlor, realizat de Atodi- 
resei (min. 82) după ce ba
lonul a parcurs mai iutii 
traseul Florea—Bora.

Foto : Dragoș NEAGU

STEAUA —POLITEHNICA TIMIȘOARA

5 — 4 (0 — 0,
DEVA, 27 (prin telvfon). Scii citat 

înainte de meci sâ dea un pronostic, 
fostul internațional Nicolae O aida, 
antrenorul divizionarei B Mureșul 
Deva, a spus : „Ciștigă Politehnica. 
Dupâ dușul rece de la Petroșani,

0-0, 0-0)
șterge bara; min. St Surdan — minge

F.C.M. REȘIȚA —PROGRESUL BRĂILA

(3-1)

din campionat, se va mobiliza, cred, 
exemplar-. Și, intr-adevăr, „Poli- a 
jucat bine, practicind t>n joc de cimp 
rafinat, eu pase multe și exacte, 
care au tăcut din Steaua un out
sider aproape resemnat. Timișorenii 
au avut în Giuehlci un coordonator 
de calitate, le-a lipsit însă omul de 
finalizare, ocaziile lor de gol fiind 
Intr-un raport nesatisfăcător, invers 
proportional cu valoarea jocului 
prestat (min. 60 Lața, al cărui șut

UNIVERSITATEA CRAIOVA-U.T.A.

respinsa de lordache, in extremis, 
cu piciorul).

Steaua a făcut un joc plat, de aș
teptare (o singură rr^re ocazie : 
Florian Dumitrescu — min. 37, șut 
peste bară din situație bună), de 
parcă ar fi intuit că deznodămintul 
loviturilor de la 11 metri ii va fi 
favorabil. După părerea noastră, tot 
o lovitură de la 11 metri (min. 87) 
ar fi putut hotărî această partidă, 
dacă arbitrul Rus nu ar fi mutat 
faultarea lui Dașcu din suprafața de 
pedeapsă... la 16 metri ! După 12» 
de minute, scor alb și urmează se
ria loviturilor de la 11 metri. Mioc 
ratează (lordache blocînd), dar Glu- 
chici, Bojin, Maier, Păltinișan mar
chează. Pentru Steaua au transfor
mat toți cei cinci executanți : Ian 
Ioa, Năstase, Florian Dumitrescu, Sa
rnes și Vigu și, astfel, victoria a re
venit bucureștenilor.

5 — 3
Partidă spectaculoasă și antre

nantă pe stadionul Steaua, In 
pofida faptului că protagonistele 
activează in divizii diferite. Cînd 
RONȚEA (min. 8) a înscris prin- 
tr-un ștrt-centrare (Ilieș a scăpat 
mingea din tnină, iar tușierul a 
arătat că, în aer, balonul a de
pășit linia de poartă), Progresul 
Brăila a fost la un pas de a pro
duce o mare surpriză. Două mi
nute nu i-au surîs insă s 17 și 18, 
cînd Ronțea și Traian s-au aflat 
pe punctul de a majora scorul. 
Scăpată cu fața curată, F.C.M. 
Reșița, condusă excelent de Bel- 
deann, și ajutată și» de marile 
slăbiciuni ale defensivei adverse, 
ambalează motoarele și arată că 
nu întîmplător ocupă locul secund 
în Divizia A t in min. 21, Olo- 
geanu execută o lovitură liberă 
de la centrul terenului, balonul 
ajunge la BELDEANU, care în
scrie fără ca fundașul Gașpar 
să-l deranjeze. Reșițenii nu slăbesc 
alura și se detașează prin goluri
le înscrise de BORA (min. 25), 
CAPRIORU (min. 29 și 59). Și la 
4—1 partida are, în continuare, 
momente atractive și... multe go
luri : RONȚEA (min. 80) reduce 
diu handicap (i-a suflat corect

mingea lui Ilieș în momentul cînd 
acesta se pregătea s-o degajeze) ; 
ATODIRESEI (min. 82) ■ realizează 
un gol de toată frumusețea (co
autori — Florea și Bora) ; TRA
IAN transformă o lovitură de la 
11 m (min. 85), ca urmare a 
faultului în careu comis asupra 
lui Ionescu Cuvinte de laudă 
pentru ambele formații. Unul în 
plus se cuvine pentru Progresul 
Brăila, ieșită cu fruntea sus din 
competiție. Ea s-a dovedit «com
bativă, a realizat multe faze cu
rate de fotbal, evidențiindu-se 
mijlocașii Luca și, mai ales, Radu 
Dan.

Arbitrul C. Bărbulescu (Bucu
rești) a arbitrat bine următoarele 
formații :

F.C.M. REȘIȚA : Ilieș — Pigu- 
lea (min. 70 Rednic), Ologeanu, 
Hergane, Filipescu — PUȘCAȘ, 
BELDEANU (min. 52 Ologul — 
ATODIRESEI, BORA, CAPRIORU, 
Florea.

PROGRESUL : Trofin — Gaș
par, Trifină (min. 30 Simion), Sa- 
vancea, Plugaru — LUCA, RADU 
DAN — Mihalache (min. 70 Mo
toc), IONESCU, RONȚEA, Traian.

Stelian TRANDAFIRESCU

1-0 (0-0)
TIMIȘOARA. 27 (prin telefon). 

Cei aproximativ 12 000 de specta
tori prezenți în tribunele stadio
nului „1 Mai“ au fost martorii 
unei partide de luptă. Cele două 
combatante s-au angajat 
joc de uzură, făcînd apel 
te resursele de energie și 
tă terenului foarte greu, 
cos. Mai laborioși s-au 
craiovenii, care au atacat 
manență, desfășurind acțiuni o- 
fensive eficiente, cu predilecție 
pe partea dreaptă, acolo unde 
Crișan l-a hărțuit continuu pe 
fundașul Purima. Practic, arăde
nii — eu mici excepții în repriza 
a doua — n-au contat în atac, 
singura lor preocupare fiind păs
trarea echilibrului la mijlocul te
renului și fortificarea comparti
mentului defensiv în speranța ob
ținerii unui scor alb care, cre
deau ei, le va fi favorabil — 
după eventuale prelungiri — în- 
trucît se socoteau superiori la 
executarea loviturilor de la 11 m. 
Se părea că pînă Ia urmă tactica 
lor va reuși, cu toate că din min. 
61 au rămas în zece oameni, prin 
eliminarea lui Colnic după ce jn 
prealabil fusese avertizat.

Din acel minut însă, atacuri
le cralovenilor, aflați în superio
ritate numerică, s-au înmulțit, 
unele dintre ele fiind finalizate 
cu șuturi precise, dar de fiecare 
dată lorgulescu a fost la post 
Mai erau două minute pînă la fi
nalul jocului și toată lumea aș
tepta prelungirile. Crișan a pă

intr-un 
la toa- 
datori- 
alune- 

dovedit 
în per-

truns insă incă o dală pe dreapta, 
a ajuns la linia de fund, a cen
trat pe jos, in interiorul 
lui, și BĂLĂCI a reluat direct, 
lorgulescu atinge mingea,-------
ta lovește stilpul din dreapta por
ții si se rostogolește, apoi, in 
plasă. Și astfel Universitatea s-a 
calificat pe 
de finală.

A arbitrat 
(Drobeta Tr.

UNIVERSITATEA : Oprea — 
Negrilă, BOC. Deselnicu, Bernea- 
nu — STRIMBE.ANU, ȘTEFA- 
NESCU — CRIȘAN, BĂLĂCI, 
Mincioagă (min. 65 Bălan) Marcu.

U.T.A. : IORGULESCU —
Birău, POJONI, Kukla. Purima 
— Schepp, Broșovschi, PtRVU — 
Axente (min- 74 Bedea), Domide, 
Colnic.

careu*

•ceas-

merit In sferturile

bine S. Drăgulici 
Severin).

Gheorghe NE R TE A

A. S. A. TG

SUCEAVA, 
Partida s-a

27 (prin 
ridicat la

A arbitrat bine, cu rezerva asupra 
fazei amintite, din careul Stelei, I. 
Rus (Tg. Mureș).

STEAUA : TORDACHE — Sătmă- 
reanu. Smarandache. SAMEȘ. An- 
ghelini — DUMITRU (min. 109 Ion 
Ion), Dumitriu IV, vigu — Pantea, 
Năstase, Fl. Dumitrescu.

POLITEHNICA : Jivan — Mioc,
Păltinișan, Arnăut, MAIER — Lata, 
SURDAN, GIU CHICI — Covalcic 
(min. SI FToareșț. Dașcu (mul. 101 
Bojm), PETRESCU.

Un CUPEN

STEAGUL ROȘU—C.F.R. CLUJ-NAPOCA

2 — 0 (1-0)

r,U“

MEDIAȘ, 27 (prin telefon), în- 
tilnirea a plăcut celor aproape 
4 000 de spectatori. în prima re
priză, brașovenii au controlat jo
cul aproape tot timpul. Elevii an
trenorului Proca au avut perioa
de de dominare categorică, dar 
care nu s-au reflectat proporțio-

•a

CLUJ NAPOCA -ȘTIINȚA PETROȘANI
1-0 (0-0)

SIBIU, 
2 8M de 
stadionul 
mos, la un joc de factură tehnică 
modestă. în care formația din Divi
zia C, Știința Petroșani, nu a reu
șit să se ridice la nivelul partene-

37 (prin telefon). Peste 
spectatori au asistat pe 
Șoimii, p« un timp fru

MUREȘ - C. S. BOTOȘANI
3—1 (2-0)
telefon), 

un nivel 
tehnic mulțumitor, ambele for
mații avînd merite în acest sens. 
Mureșenii, fără un efort deose
bit, au ciștigat, calificîndu-se pen
tru sferturile „Cupei", datorită 
unui plus de experiență și valoa
re tehnică. Fotbaliștii din Boto
șani, spre lauda lor, au abordat

ARBITRII MECIURILOR DE DIVIZIA A
Fr. 
M.

s.

F.C. GALAȚI — U.T.A. : 
Coloși, ajutat de M. Buzea și 
Cruțescu (toți din București).

STEAUA — F.C. ARGEȘ : 
Drăgulici (Drobeta Tr. Severin),
ajutat de V. Ciocilteu și V. Gri- 
gorescu (ambii din Craiova).

„POLI" TIMIȘOARA — C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA : Gh. Limona, 
jutat de S. Ene și D. Ghețu (toți 
din București).

F.C. CONSTANȚA 
STUDENȚESC : O. 
Mare), ajutat de 
Mare) si V. Catană

STEAGUL ROȘU 
RM. VÎLCEA t I. Cîmpeanu, a-

a-

— SPORTUL 
Anderco (S. 
V. Trifu (B. 
(Cărei).
— CHIMIA

jutat 
(toți

F.C.M. REȘIȚA — UNIV. CRA
IOVA : R. Stîncan, ajutat de Gh. 
Vasiîescu I și C. lofciu (toți din 
București).

POLITEHNICA IAȘI — 
MO : I. Rus, ajutat de Z. 
(ambii din Tg. Mureș) și 
drei (Sibiu).

A.S. ARMATA — JIUL :

cte V. Topan și A. Popa 
din Cluj-Napoca).

DINA- 
Szeczey 
T. An-

C. Băr
bulescu, ajutat de M. Popescu și 
V. Roșu (toți din București).

„U“ CLUJ-NAPOCA —’ OLIM
PIA S. MARE : C. Manușaride, 
ajutat de I. Urdea și I. Dancu 
(toți din București).

meciul cu mult curaj și s-au men
ținut aproape de valoarea parte
nerilor lor. Iată cum s-au mar
cat golurile : in min. 30, NAGHI 
a scăpat de sub supravegherea 
fundașilor adverși și a fructificat 
pasa primită de la Ispir, printr-un 
șut de pe linia de 16 m. în min. 
42, după o combinație rapidă intre 
Mureșan, Hajnal și FAZEKAȘ, 
ultimul mărește numărul goluri
lor echipei A.S_4. In min. 62, 
FAZEKAȘ, după o acțiune spec
taculoasă, înscrie din preajma 
punctului de 11 m. printr-un șut 
sec. Pentru formația de Divizia 
C, C.S. Botoșani, a înscris ION 
NICOLAE (min. 89), după ce a 
driblat doi fundași și portarul.

A arbitrat foarte bine M. Ro
taru (Iasi).

A.S.A. TG. MUREȘ : Solyom — 
Szolosi, _ Kiss, Ispir, Czako — 
NAGHI, HAJNAL — Varodi (min. 
62 Pîslaru), MUREȘAN (min. 69 
Both), FAZEKAȘ,- Boloni.

C.S. BOTOȘANI : Bismac (min. 
74 Ciobanu) — Andrieș, Apostol, 
Tomiță, Buburuz — Ion. Nicolae, 
Chiru — Ursu, Sofran, — 
Popescu.

Gheorghe HAL1ȚC1I1 — coxesp.

destul de bine solicitărilor. Divizio
narii A au făcut greșeala de a se 
angrena în jocul încilcit al adver
sarilor lor. Scorul putea lua propor
ții dacă Uifâleanu (de trei ori). Ba- 
tadlu și Dumitrescu nu ratau 
zii dare de goL

A marcat UTFALEANU, în
43.

Meciul a fost condus de T. 
drei (Sibiu).

»U“ : Albu — Porațchi, PEXA, 
Matei, Demian — Huriei, Anca — 
UTFALEANU, Dumitrescu (min. 78 
Barbu), Mureșan. BATACLIU.

smNTA : BOGHEANU — Pande- 
laș, BORCAN, MABINCAN, Hanga- 
nu — Kraft, Nădășan — David (rain. 
77 Gruia). Sturza (min. 46 Croito- 
ru), Gulea, Rotea.

oca-

min.
An-

Ilie IONESCU — eoresp.

nai și pe tabela de marcaj, fiind
că Mateescu, Ghergheli și Gyorfi 
au preferat să mai facă un dri
bling. în plus decît să șuteze la 
poartă. Așa că, la pauză, stegarii 
au plecat la cabină doar cu avan
tajul luat în min. 17, cînd, după 
o combinație Mateescu-Gyorfi, ul
timul a centrat balonul Ia CADAR 
și acesta, de la 18 m, l-a expe
diat în colțul porții lui Moldo
van.

După pauză, feroviarii au re
nunțat la defensivă și astfel jocul 
s-a echilibrat. Fotbaliștii din Cluj- 
Napoea s-au apropiat deseori de 
poarta lui Adamache, dar nu au 
reușit să obțină decît cîtevu lo
vituri de colț. Steagul roșu a 
continuat să joace deschis, să rea
lizeze combinații frumoase în 
cîmp, a avut și o bară (Hîrlab 
în min. 65) și în min. 82 GHER
GHELI, la capătul unei curse, a 
mărit avantajul (meritat) al echi
pei sale la două goluri. «

A arbitrat foarte bine Otto An
derco (Satu Mare).

C.F.R.: Moldovan — Szoke, 
DRAGOMIR, VIȘAN, Roman — 
Soporan (min. 70 Totseghy), Pop 
(min. 70 Pașnadi), ȚEGEAN — 
Cojocaru, MOGA, S. Bretan.

STEAGUL ROȘU : Adamache 
— HÎRLAB, PESCARU, Mihăîles- 
cu, Miclos — Șerbănoîu, CADAR, 
------------- _ MATEES- 

lambor).
VINTILA

GHERGHELI — Papuc,
CU, GYORFI (min. 82

P.

CEAHLĂUL P. NEAMȚ—BIHOREANA MARGHITA

Roman,

REGHIN, 27 (prin telefon). întîlnire 
extrem de disputată-, în care divizio
nara C, Bihoreana, a jucat de la 
egal la egal cu adversara sa, divizio
nara B Ceahlăul. Cei 1 000 de specta
tori au asistat la un joc. plăcut. Echi
pa Ceahlăul a reușit să deschidă sco
rul în min. 30, prin ALECU.

La reluare, Bihoreana izbutește să 
egaleze prin POCSAY (min. 48)., iar 
în prelungiri, în min. 117, Mihălțean 
(Bihoreana) ratează o lovitură 
la 11 m. Cu un minut înainte 
sfîrșîtut prehingirriw, PETRICA 
scrie,..............................

de 
de 
In- 

aducînd victoria echipei Cea-

hlăul. în min. 116, Niță (Ceahlăul) 
a fost eliminat de pe teren.

Arbitrul V. Topan (Cluj-Napoca) a 
condus următoarele formații :

CEAHLĂUL: Fugaclu — MUNTBA- 
NU, lenei, Petrică, Diță — Niță (min. 
91 Gheorghe), Gherghina 
slantln, ALECU, Apetrei 
S'corțeanu), BERCE A NU.

BIHOREANA : Ghergheli
Fandll, Horvath, Nyiri — 
Schonschtein, Mihălțean — 
Banyas, POCSAY.

Liviu MAIOR -

— Con- 
(min. 91

— Pop, 
Szekely, 
DOSAY,

coresp.



R1PRHENTANTII ROMÂNIEI, P. KUKI (floretă) 
SI I. POP (sabie) - PRIMII CAMPIONI

INTERNAȚIONALE

DE TENIS

Trei decenii de la victoria revoluției populare In Albania

INSTITUTUL ARTEI SPORTIVE

ION POP PETRU KUKI

SOFIA, 27 (prin telex). Miercuri, 
în sala „Sofia" din capitala Bulga
riei, au început Campionatele 
Balcanice de scrimă, ediția 1974, 
cu disputarea probelor individuale 
de floretă băieți și sabie.

Conform așteptărilor, reprezen
tanții noștri s-au numărat 
tre finaliști, în cele din 
adjudeeîndu-și cele două 
balcanice puse în joc, prin 
Kuki, la floretă (pentru a 
oară, consecutiv, campion) și Ion 
Pop, la sabie. Evoluînd excelent,

prin- 
urmă 
titluri 
Petru 
doua

cei doi scrimeri români, campioni 
mondiali de tineret în acest an, 
s-au detașat net în finale, în
cheind turneele neînvinși. Iată re
zultatele din cele două finale. La 
floretă, Kuki a înregistrat 5 vic
torii, trecînd de ceilalți doi re
prezentanți ai țârii noastre. Bu- 
ricea și Țiu, cu același scor <5—3), 
de Begov și Gajdov cu 5—2 și 
respectiv, 5—0 și cu 5—3 de Ba- 

final
Kuki 
bal- 

3 v,

JOHANNESBURG. îh finala 
turneului feminin : Kerry Melvil
le-Dianne Fromholtz 6—3, 7—5.

BRISBANE. Finala masculină: 
Giltinan-Marten 6—2, 7—6, 6—7, 
6—3 ; feminin : Evonne Goola- 
gong-Chris Doerner 6—1, 6—2.

GYMPIE (Australia). Turul 2 : 
Metreveli-Stolle 6—2, 6—0 ; Pin
ner-Smoulders 6—4, 6—3 ; Spear- 
Young 6—1, 6—1 ; Johannsen- 
Levis 2—6, 6—3, 6—4 ; feminin : 
Olga Morozova-Dianne Everst 
6—2, 6—3.

PARIS. în capitala franceză se 
desfășoară în aceste zile un co
locviu al antrenorilor de tenis 
din 15 țări europene, printre care 
și România (țara noastră este re
prezentată de Dumitru Viziru). 
Printre foștii campioni care pre
zintă referate se numără Andres 
Gimeno și Tony Mottram.

CLASAMENTUL FINAL AL
„MARELUI PREMIU F. I. L. T.

Mîine se sărbătorește cea de-a 30-a aniversare a eliberării 
Albaniei de sub jugul fascist. La 29 noiembrie 1944, după lupte 
pline de sacrificii, poporul albanez, sub conducerea comuniș
tilor, a obținut victoria împotriva ocupanților fasciști. Elibe
rarea a deschis în fața poporului albanez o cale nouă, calea 
unor profunde prefaceri revoluționare în domeniile social, eco
nomic și politic. Printre realizările obținute pe drumul făuririi 
societății socialiste, sub conducerea Partidului Muncii din Alba
nia, se înscriu și cele din domeniul culturii fizice și sportului.

CONFERINȚA DE PRESA>

A LUI ANATOLI KARPOV
Marele maestru sovietic la șah 

Anatoli Karpov a declarat la o con
ferința de presă de ia Moscova că 
„meciul cu Korcinoi a prilejuit o 
luptă strînsă, instructivă și creatoa
re. S-au comis puține erori și cred 
că s-au adus inovații interesante în 
deschidere, ca apărările franceză și 
indiana nouă*. „Primul meu obiec
tiv — a mai spus Karpov — va fi 
pregătirea pentru meciul cu Robert 
Fischer, care sper să fie o întrecere 
loială, în spiritul regulamentului, 
chiar dacă acesta nu este perfect*.

kirdos. Astfel, clasamentul 
la floretă este următorul i 1. 
(România) 5 v — campion 
canic, 2. Begov (Bulgaria) 
3. Gajdov (Bulgaria) 3 v, 4. Bu- 
ricea (România) 2 v, 5. Tiu (Româ
nia) 1 v, 6. Bakirdos (Tur
cia) 1 v.

în concursul de sabie, I. Pop a 
întrecut cu 5—3 pe Pantelimo- 
nescu și Hristov, cu 5—4 pe 
Dudenkov (cel mai dificil asalt), 
cu 5—2 pe Frunză și cu 5—1 pe 
Spiridonov. Clasamentul probei i 
1. I. Pop (România) 5 v, — cam
pion balcanic, 2. Dudenkov (Bulga
ria) 3 v, 3. Spiridonov (Bulga
ria) 3 v, 4. Jîr istov (Bulgaria) 2 v,
5. Pantelimoncscu (România) 1 v,
6. Frunză (România) 0 v.

Tiberîu STAMA

turneului 
luat sfîrșit 

a „Marelui 
FILT“. Iată clasamen-

Odată cu disputarea 
de la Buenos Aires au 
întrecerile ediției 1974 
Premiu 
tul final : 1. Guillermo Vilas (Ar
gentina) — 797 puncte ; 2. Jimmy 
Connors (S.U.A.) — 714 puncte ; 
3. Manuel Orantes (Spania) — 
622 puncte ; 4. Bjom Borg (Sue
dia) — 602 puncte ; 5. Raul Rami
rez (Mexic) — 488 puncte ; 6. Ilie 
Năstase (România) — 482 puncte ; 
7. Onny Parun (Noua Zeelandă) — 
452.5 puncte : 8. Harold Solomon 
(S.U.A.) — 429 puncte 9. Arthur 
Ashe (S.U.A.) — 422 puncte ; 10. 
Stan Smith (S.U.A.) — 416 puncte 
etc.

Primii șapte clasați, la care se 
adaugă australianul John New
combe, ca reprezentant al țării 
gazdă, vor lua parte, începînd de 
la 10 decembrie, la „Turneul cam
pionilor" programat la Melbourne.

Institutul superior de cultu
ră fizică „Vojo Kushi" din Ti
rana și-a deschis porțile în a- 
nul 1962. De atunci, sute de ab
solvenți, profesori care predau 
in școlile secundare și in cele 
de opt ani, specialiști și antre
nori, au fost pregătiți pe băn
cile Institutului.

An de an, această importan
tă unitate de învățămînt supe
rior și-a mărit ponderea. La ora 
actuală, aproape 500 de stu- 
denți și studente urmează cursu
rile sale. Alături de ei sint cu
prinși un important număr de 
instructori, antrenori și alte ca
dre din domeniul sportului, ve- 
niți din alte școli sau locuri de 
muncă. Un mare număr dintre 
studenții Institutului sint ve- 
niți din mediul sătesc. Totoda
tă, este de remarcat interesul 
crescînd pe care-1 arată aces
tei specialități elementul femi
nin. Numai intr-un singur an 
de curs, numărul studentelor a 
ajuns la 130.

Studenții Institutului se bucu
ră de foarte bune condiții de 
studiu și de viată. în vecină
tatea școlii există internate, 
cantine, săli de studiu, ca și

un întreg complex sportiv do
tat cu terenuri de fotbal, bas
chet, volei și handbal. O mare 
sală de sport stă la dispoziția 
cursanților.

în programul Institutului su
perior de cultură fizică sint cu
prinse jocuri sportive, exerciții 
de gimnastică, atletism, fotbal, 
discipline de cultură generală, 
precum și studii științifice. 
Profesori experimentați, foști 
campioni și recordmani, ca și 
antrenori remarcabili, predau la 
aceste cursuri. Printre absolven
ții Institutului se pot număra 
numeroși campioni ai țării. Este 
cazul atleților Lumturi Marko- 
laj, Zhljeta Marko. Suat Je- 
geni, Fatmir Dibra, gimnaștilor 
Flora Toto, Akile Marko, Polik- 
seni Vjeshta. La aceștia se mai 
pot adăuga campioni și record
mani în alte discipline sporti
ve, ca Kristina Cilingiri, Angje- 
lina Gurakuzi, Skender Balluku, 
Albert Kariqi.

Echipele sportive ale Institu
tului participă cu succes la 
campionatele naționale ale Al
baniei. Astfel, echipele studen
țești de gimnastică și atletism 
s-au clasat

IN CUPELE EUROPENE LA BASCHET Și HANDBAL FEMININ

ECHIPELE I. £ F. S, ÎNVINGĂTOARE LA SCOR
Baschetbalistele bucurestence. calificate in sferturile de finală

PITEȘTI (prin telefon). Evolu
înd în turul al doilea al ediției 
inaugurale a „Cupei Liliana Ron- 
chetti", echipa feminină de bas
chet I.E.F.S. a jucat marți seară, 
în Sala sporturilor din localitate, 
în compania formației Maccabi 
Tel Aviv, pe care a învins-o cu 
scorul de 82—52 (28—21). Oaspe
tele, rapide și cu o bună preci
zie In aruncările la coș de la se- 
midistanță, au dat o replică dîr- 
ză în prima repriză în care, însă, 
la I.E.F.S. absența Vioricăi Balai 
s-a resimțit. în repriza secundă, 
acțiunile bucureștencelor au de
venit mai sigure, iar contraatacu
rile lor tot mai frecvente. Cu 
Ștefania Basarabia și Ștefanin 
Giurea deosebit de active, I.E.F.S. 
s-a distanțat treptat ai a obtinut 
victoria la un scor concludent.

Au marcat i Giurea 27, L. Radu
lescu 15, Portik 13, Basarabia 12, 
Mihalic 12, Capotă 3 pentru 
I.E.F.S., respectiv Revah 18, Lity- 
ak 11, Toubi 8, Gizerster 4, Ponit 
6, Yaacon Z. ____ ‘
Marijevici (Iugoslavia) și Erdem 
(Turcia).

Returul 
miercuri seară, 
succesul 
dată echipei 
(36—24). Astfel, I.E.F.S. a realizat 
scorul general de 147—109 și s-a 
calificat în grupele sferturilor de 
finală ale „Cupei Liliana Ron-

2, Sarah 3. Au arbitrat

meciului a avut loe 
____ , în aceeași sală, 
revenind și de această 

române I 65—57

Tragerea la sorti a gru-chetti'
pelor (care vor fi alcătuite din 
două serii a cîte trei echipe) va 
fi efectuată în ziua de 10 decem
brie, la Munchen.

Ilie FEȚEANU, coresp. județean
★

Joi, la Tel Aviv, Politehnica 
București joacă cu Hapoel, în 
cadrul turului secund al C.C.E. la 
baschet feminin-

★
PITEȘTI (prin telefon). Debutul 

echipei I.E.F.S. în ediția 1974—1975 
a C.C.E. la handbal feminin, pro
gramat marți după-amiazâ în Sa
la sporturilor din localitate, a 
constituit — de fapt — o simplă 
formalitate. Motivul t echipa Ha
poel Ranaana, campioana Israe
lului, deține un nivel valoric mo
dest, atît în privința bagajului 
tehnico-tactic, cît și a capacității 
fizice a jucătoarelor. Decalajul 
de valoare existent între cele do
uă formații s-a reflectat net pe 
tabela de marcaj, campioana Ro
mâniei realizînd un scor record 
în această ediție a C-C.E. i 28—4, 
după ce la pauză obținuse o altă 
performantă în competiția conti
nentală, înscriind 12 goluri fără 
a primi vreunul. întrucît orice 
alte comentarii referitoare la e- 
voluția scorului nu mai au nici 
un rost, vom nota doar marcatoa
rele i Radu 6 (4 din 7 m), Ale- 
xandrescu 5, Niță 4, Hobincu 3,

Studentele Institutului superior de cultură 
fizică din Tirana, la o oră de pregătire, in 
sala de gimnastică

ale „Cupei Li":;
Frîncu 3, Bota 2, Osman 2. lones- 
cu 2, Bunea pentru I.E.F.S., res
pectiv Breuer 2, Karny și Mas- 
hrski. A condus cuplul iugoslav 
Jurici — Monicka.

în meciul retur, disputat aseară, 
I.E.F.S. a învins cu 21—5 (13—3). 
și s-a calificat pentru turul 2.

TELEX • TELEX •
Cu prilejul campionatelor de na ta- 
tie ale R.D. Germane, care au loc 
în bazin acoperit la Halle. Ulrike 
Richter a realizat în proba de 100 m 
spate timpul de 1,06,31. In proba de 
100 m fluture. Roger Pytell a tost 
cronometrat cu timpul de 57,16.

HANDBALIȘTII IUGOSLAVI
AU CÎȘTIGAT „CUPA MONDIALA"

V

La Grojec (în apropiere de Varșovia), 
s-a desfășurat intilnirea dintre se
lecționatele de rugby ale Poloniei șl 
R. D. Germane. Net superiori, rug- 
byștii polonezi au obținut victoria cu 
50—3 (34—2).

La Dublin s-a desfășurat Intilnirea 
de rugby dintre selecționatele Irlan
dei și Noii Zeelande. Victoria a re
venit rugbyștilor neo-zeelandezi cu 
15—6 (9—3) Cel mai bun jucător 
de pe teren a fost Joe Keram. care 
a înscris toate punctele echipei 
învingătoare.

Selecționata secundă de hochei pe 
gheață a Ungariei și-a continuat tur
neul in R. F. Germania, jucind la 
Dusseldorf cu echipa locală H. C. 
Dusseldorf. Gazdele au terminat În
vingătoare cu 8—4 (0—1, 4—1, 4—2). 
înainte de acest meci, echipa olim
pică a R F. Germania — Ungaria II 
7—5 și 5—5.

în meci retur pentru Cupa Cupe
lor la volei masculin, echipa austri
acă A. C. Innsbruk a întîlnit pe te
ren propriu formația Galatașaray Is-

• Echipa României pe locul (19-18 cu Cehoslovacia)

TELEX • TELEX
tanbul. Voleibaliștii turci au cîștigat 
CU 3—2 (11—15, 15—7, 15—13, 14—16,
15—9) șl s-au calificat pentru turul 
2 al competiției. în primul joc, dispu
tat la Istanbul, echipa Galatașaray 
terminase învingătoare cu același 
scor (3—2).

La Ostende, în meci retur pentru 
Cupa campionilor europeni la volei 
feminin, echipa locală Hermes a în
trecut cu 3—2 (15—17, 7—15, — " 
15—12, 15—13) formația
Montpellier. Voleibalistele _ 
s-au calificat pentru turul următor 
al competiției.

La Lyon, in meci retur pentru Cupa 
Cupelor la volei feminin, echipa lo
cală ASSU a Întrecut cu 3—0 (15—4, 
15—1. 15—7) formația portugheză
C.D.U. Porto. învingătoare și în pri
mul joc (scor 3—0), voleibalistele 
franceze s-au calificat pentru turul 
2 al competiției.

In turul 2 al competiției masculine 
de baschet „Cupa Koraci“, echipa 
belgiană Sunair Ostende a întîlnit 
pe teren propriu formația franceză 
Chorale Mulsant. Gazdele au termi
nat învingătoare cu 81—79 (35—41).

15—7, 
franceză 
belgiene

La Bratislava, în prezența a peste 
3 000 de spectatori, s-a disputat me
ciul de box dintre echipele Ceho
slovaciei și Italiei. Pugiliștii ceho
slovaci au obținut victoria cu 12—10.

După aproape o săptămînă de 
întreceri foarte echilibrate și ex
trem de îndîrjite (o dovadă o 
constituie numărul mare de vic
torii la limită, la un gol diferen
ță !), cea de-a doua ediție a „Cu
pei Mondiale" s-a încheiat marți 
seara, la Goteborg, cu victoria 
selecționatei Iugoslaviei, care în 
meciul final a învins reprezenta
tiva Poloniei cu scorul de 17—16 
(7—6). Meciul a purtat amprenta 
unui sensibil echilibru de valoa
re, handbaliștii iugoslavi reușind 
să-și păstreze trofeul cucerit cu 
trei ani în urmă numai datorită 
unui plus de experiență și a for
mei bune a portarului Zorko.

în pa; tida pentru locurile 5—6,

disputată la Stockholm, la Erik- 
sdahlhallen, reprezentativa Româ
niei a cîștigat în fața selecționatei 
Cehoslovaciei cu scorul de 19—18 
(12—8). Jocul a fost dominat de 
jucătorii români, care în final au 
cedat însă pasul, permițînd ad
versarilor să revină spectaculos.

Iată și rezultatele înregistrate 
în celelalte meciuri, disputate 
luni seara l R. D. Germană — 
U.R.S.S. 23—19 (10—9) ; Ungaria — 
Suedia 22—21 (11—12). Ca urmare 
a acestor rezultate, clasamentul 
final al „Cupei Mondiale" este 
următorul : 1. Iugoslavia, 2. Polo
nia, 3. R.D.G., 4. U.R.S.S., 5. ROMA
NIA, 6. Cehoslovacia, 7. Ungaria, 
8. Suedia.

ÎNTRECERILE
DE TENIS DE MASĂ 

DE LA ZAGREB
La Zagreb au luat sfîrșit între

cerile de tenis de masă la care 
au participat sportivi din R-P. 
Chineză, Japonia, Suedia și Iu
goslavia. Proba masculină a fost 
cîștigată de Șu Șao-fa (3—0 cu 
Li Cen-sin). în sferturile de fina
lă, Șu Șao-fa l-a învins cu 3—0 
pe suedezul Stellan Bengtsson. în 
finala probei feminine, campioa
na lumii, Hu Yu-lan, a dispus cu 
3—1 de Cian Li.

totdeauna pe nri- 
mele locuri, atît la 
masculin, cît și la 
feminin. Echipa de 
fotbal „Shkdndia", 
formată din 
neri care 
împlinit 21 
ani, participă 
campionatul 
mei divizii, 
curind 
„Cupa Balcanică", 
aceeași echipă 
obținut 
din 8 posibile, 
competiție cu pu
ternice formații 
din Iugoslavia și 
Grecia.

Pentru a putea 
înțelege dimensiu
nile progresului 
realizat în acest 
domeniu, se poate 
aminti că, în 1944, 
în totalitatea șco
lilor vechii Alba
nii activau doar 27 
instructori de cul
tură , fizică. Și bi
neînțeles că, pe a- 
tunci, nu se putea 
vorbi in această 
țară de o dezvol
tare de masă a 
sportului.

ti- 
n-au 

de 
la 

pri- 
Con- 

pentru

a
5 puncte 

în

BE PE TERENURILE
DE FOTBAL

• Peste 25 000 de spectatori au 
urmărit la Tel Aviv meciul din
tre echipa Israelului și formația 
engleză Ipswich Town. Jocul s-a 
încheiat cu un rezultat de egali
tate : I—1

• La Casablanca, în meci re
tur pentru „Cupa Africii" : Maroc
— Gambia 3—0 (în tur : 3—0). în 
etapa următoare, echipa Marocu
lui va întîlni formația Senegalu
lui.

• în sferturile de finală ale 
Cupei R.D. Germane : F.C. Cari 
Zeiss Jena — Lokomotive Leipzig 
3—1 : Vorwățts Stralsund — Sach
senring Zwickau 1—1 ; Wismut 
Aue — Hansa Rostock 2—0 ; Dy
namo Dresda — Stahl Riesa 2—0.

• în penultima etapă a turu
lui campionatului polonez, echipa 
Ruch Chorzow a învins cu 1—0 
formația Szaglembie Sosnowiec. 
Alte rezultate i GKS — Stal Mie- 
lec 0—2 ; Szombierki Bytom — 
Wisla Cracovia 0—1 ; Row Rybnik
— LKS Lodz 0—0. în clasament 
conduce Ruch Chorzow cu 23 p 
(din 13 meciuri), urmată de Stal 
Mielec — 20 p (din 14 jocuri).

IERI, ÎN CUPA U.E.F.A.

Ieri, în prima manșa a optimilor de finalâ ale Cupei U.E.F.A. la fotbal s-au 
înregistrat rezultatele j

JUVENTUS TORINO - AJAX AMSTERDAM 1-0
HAMBURGER S. V. - DYNAMO DRESDA 4-1
PARTIZAN BELGRAD - F. C. KOLN 1-0
BORUSSIA MONCHENGLADBACH - REAL ZARAGOZA 5—0
DUKLA PRAGA - TWENTE ENSCHEDE 3-1
F. C. AMSTERDAM - FORTUNA DUSSELDORF 3-0

Meciurile retur sînt programate la 11 decembrie.


